Verbeter het rijgedrag van
een klassieke Mustang
Stabilisatorstangen aan de voor en achterzijde van uw Mustang zijn één van de
belangrijkste componenten voor een verbeterde wegligging en stabiliteit.
De meeste klassieke Mustangs hebben geen stabilisatorstang aan de achterzijde en de stabilisatorstang aan de voorzijde is meestal dun en niet echt effectief. In dit artikel leest u hoe een
stabilisatorstang achter kunt monteren en die aan de voorzijde kunt vervangen door een dikkere. Het is niet heel veel werk en je hebt slechts wat basis gereedschap nodig.

foto 2 en 3 De stabilisatorstang aan de voorzijde is gemakkelijk te vervangen. De achterzijde is iets meer werk, omdat er twee gaten moeten
worden geboord.

foto 1 De volledige kit

foto 4 en 5 We starten met de achterzijde door de
eindstukken over elk eind van de stang te schuiven.
Laat ongeveer 6 mm uitsteken uit de polyurethaan
bussen. De U-bouten moeten netjes over de achteras gemonteerd worden zonder de remleidingen
dicht te drukken. Het kan dus zijn dat je de klemmen
moet ombuigen om de remleidingen licht te kunnen
buigen.

foto 6 en 7 De U-bouten moeten
onder de remleidingen doorlopen.
Monteer de bus met speciaal vet en
de beugel.

foto 8 en 9 Monteer de U-vormige houder en de plaat op
de achteras zoals op de foto.Vervolgens kun je de stabilisatorstang aan beide zijden door middel van de beugels
losjes bevestigen met de Nylock moeren.

foto 10 Als je beide kanten
los hebt gemonteerd dan
kunt u de Nylock moeren
tot licht vast aandraaien.
De remleidingen kunnen weer netjes parallel
aan de achteras worden
teruggebogen of met een
kunststof hamer worden
gemodelleerd.

foto 11 Nu moet je een
gat boren aan elke kant
in het frame.Verwijder de
achterwielen. Breng de
eindstukken omhoog en
markeer een te boren gat
door het bovenste gat van
het eindstuk. Gebruik een
boor zo dik als de te gebruiken bout. In ons geval
was dat 3/8 inch.

foto 12 en 13 Monteer de lange bouten en ringen en de eindstukken.Volgorde: bout, ring, dikke bus, eindstuk, nog een bus, ring en
moer.

foto 14 Als alles is gemonteerd kun je alle
moeren gaan vastdraaien. Controleer alles
even na of alles ook vast zit.

foto 15 en 16 Vervolgens starten wij met de voorzijde. Draai de
moeren los van de eindstukken die vastzitten aan de onderste
draagarmen.Verwijder de eindstukken. Demonteer en verwijder
de beugels.

foto 17 Als alle bouten los zijn dan
verwijder je de stabilisatorstang.

foto 18 Zie het verschil tussen de stabilisatorstangen. Je Mustang zal veel strakker sturen
op bochtige wegen.

foto 19 en 20 Monteer de bussen met het speciale vet op de stang. Monteer ook de
eindstukken met de bussen en ringen zoals op de foto. Let op de juiste volgorde.

foto 21 en 22 en 23 Klaar om de stabilisatorstang te monteren op de auto. Zorg dat alle moeren goed zijn aangedraaid. Het eerste
wat je nu moet doen is even laten controleren of de auto nog goed is uitgelijnd. Daarna kun je direct voelen hoeveel strakker je
Mustang stuurt.
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